Zmluva o združení finančných prostriedkov
uzavretá v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

I.
Zmluvné strany
1.1
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

1.2
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

Rímskokatolícky farský úrad Svit
Jilemnického 32, 05921 Svit
Mgr. Jánom Čuchranom, farárom
31999921

Mesto Svit
Hviezdoslavova 269/33, 05921 Svit
PaedDr. Rudolfom Abrahámom, primátorom mesta
00326607
Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava, pobočka Poprad, exp. Svit
24727562 / 0200

zmluvné strany uzatvárajú v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení túto zmluvu o
združení finančných prostriedkov (ďalej len „zmluva“).
II.
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je združenie finančných prostriedkov na obstaranie reliéfu Jána Pavla II. pre
označenie Nábrežia Jána Pavla II., ktorý bude umiestnený v objekte rímsko-katolíckeho kostola vo Svite
(ďalej len „predmet zmluvy“).
2.2 Predmet zmluvy bude zhotovený doc. Rastislavom Biarincom, Ružomberok.
III.
Výška združených finančných prostriedkov
3.1 Zmluvné strany sa dohodli na združení finančných prostriedkov v nasledovnej výške:
◦ Rímskokatolícky farský úrad Svit sa podieľa na obstaraní predmetu zmluvy sumou 1 EUR
(slovom: jedno euro).
◦ Mesto Svit sa podieľa na obstaraní predmetu zmluvy sumou 1.650 EUR (slovom:
jedentisícšesťstopäťdesiat eur).
3.2 Celková suma združených
jedentisícšesťstopäťdesiatjeden eur).

finančných

prostriedkov

je

spolu

1.651

EUR

(slovom:

IV.
Podmienky použitia finančných prostriedkov
4.1 Mesto Svit poskytlo na obstaranie predmetu zmluvy finančné prostriedky vo výške 1.650 EUR v
zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Svit č. 91/2011 zo dňa 26.5.2011.
4.2 Mesto Svit poukáže finančné prostriedky vo výške 1.650 EUR na účet Rímsko-katolíckeho farského
úradu Svit do 7 dní odo dňa, kedy budú pripísané na účet Mesta Svit finančné prostriedky z účtu Ústavu
vzdelávania a služieb, s.r.o., Bratislava vo výške 1.650 EUR, ktoré predstavujú ocenenie Mesta Svit za 1.
miesto v súťaži „Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2010“.
4.3 Združené finančné prostriedky vo výške spolu 1.651 EUR poukáže Rímsko-katolícky farský úrad Svit na

účet zhotoviteľa predmetu zmluvy – doc. Rastislava Biarinca, pri prevzatí predmetu zmluvy.
4.4 Rímsko-katolícky farský úrad Svit predloží Mestu Svit kópiu preberacieho protokolu o prevzatí
predmetu zmluvy spolu so zmluvou, na základe ktorej bude predmet zmluvy zhotovený a kópiu dokladu o
úhrade finančných prostriedkov podľa čl. IV ods. 4.3 zmluvy, do 7 dní odo dňa prevzatia predmetu zmluvy.
V.
Záverečné ustanovenia
5.1
V prípade nedodržania podmienok dohodnutých v zmluve sa Rímsko-katolícky farský úrad Svit
zaväzuje finančné prostriedky vo výške 1.650 EUR poukázať Mestu Svit v hotovosti do pokladne alebo
bezhotovostným prevodom.
5.2

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.

5.3 Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou písomných
dodatkov.
5.4 Zmluva zaniká prevzatím predmetu zmluvy Rímsko-katolíckym farským úradom Svit od zhotoviteľa
predmetu zmluvy a uhradením finančných prostriedkov podľa čl. IV ods. 4.3 zhotoviteľovi. Zmluvu je možné
ukončiť dohodou zmluvných strán.
5.5
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola uzatvorená v tiesni,
ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.
5.6
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom
po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom
znení.

Vo Svite dňa 29.6.2011

signed

--------------------------------------------Mgr. Ján Čuchran
farár

signed

-------------------------------------------PaedDr.Rudolf Abrahám
primátor mesta Svit

